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RESUMO/ABSTRACT 

 
Estimação do Emprego no Turismo: Uma Abordagem com Contas Satélite 

 
 

Com o turismo a ganhar uma importância cada vez maior a nível mundial e 

tendo-se assistido a um crescimento deste setor em Portugal, especialmente no 

arquipélago dos Açores, surgiu o propósito de se analisar o seu impacto na 

criação de emprego nessa região. Para isso, calcularam-se estimativas do 

número de postos de trabalho turísticos, estudando o período entre 2001 e 2017. 

A metodologia escolhida para se proceder a esta análise combina a Conta 

Satélite do Turismo (CST) com um modelo de regressão linear, formulado com 

informação nacional. Obtém-se uma série de dados hipotéticos, cujos valores, 

apesar de terem sido determinados seguindo pressupostos fortes, indicam que 

os postos de trabalho no turismo aumentaram de forma significativa no 

arquipélago, especialmente a partir de 2015. De acordo com as previsões, nesse 

ano registaram-se 12.150 postos, enquanto em 2016 esse valor aumentou para 

os 15.508 e em 2017 para 18.713, permanecendo a tendência de crescimento, 

embora numa menor intensidade. A atividade característica do turismo que mais 

indivíduos emprega equivale aos Restaurantes e similares, seguindo-se os 

Transportes e os Hotéis e similares. 
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Estimação do Emprego no Turismo: Uma Abordagem com Contas 

Satélite 

 



Resumo 

Com o turismo a ganhar uma importância cada vez maior a nível mundial e tendo-se 

assistido a um crescimento deste setor em Portugal, especialmente no arquipélago dos 

Açores, surgiu o propósito de se analisar o seu impacto na criação de emprego nessa 

região. Para isso, calcularam-se estimativas do número de postos de trabalho turísticos, 

estudando o período entre 2001 e 2017. 

A metodologia escolhida para se proceder a esta análise combina a Conta Satélite do 

Turismo (CST) com um modelo de regressão linear, formulado com informação nacional. 

Obtém-se uma série de dados hipotéticos, cujos valores, apesar de terem sido 

determinados seguindo pressupostos fortes, indicam que os postos de trabalho no turismo 

aumentaram de forma significativa no arquipélago, especialmente a partir de 2015. De 

acordo com as previsões, nesse ano registaram-se 12.150 postos, enquanto em 2016 esse 

valor aumentou para os 15.508 e em 2017 para 18.713, permanecendo a tendência de 

crescimento, embora numa menor intensidade. A atividade característica do turismo que 

mais indivíduos emprega equivale aos Restaurantes e similares, seguindo-se os 

Transportes e os Hotéis e similares. 

 

Palavras-chave: Turismo, emprego, Conta Satélite do Turismo, postos de trabalho, 

Açores 

 

1. Introdução 

O turismo tem-se tornado numa das atividades que mais dinamizam as economias. 

Para além de promover o desenvolvimento dos países, é responsável pela geração de 

impactos económico-sociais, cuja influência se faz sentir, principalmente, ao nível do 

Valor Acrescentado Bruto (VAB), do Produto Interno Bruto (PIB), da Balança de 

Pagamentos e ainda do emprego (Carvalho, 2006; Ferreira e Estevão, 2009; Surugiu, 

2009; Couto, 2011; Maricato, 2012; Fortuna e Maciel, 2017). Tendo em conta a 

repercussão desses efeitos e o facto da sua medição se revelar complexa, foram criadas 

as Contas Satélite do Turismo (CST), uma ferramenta estatística capaz de proporcionar 

uma perspetiva mais precisa da importância do setor turístico na estrutura económica, 

facilitando a tomada de decisões políticas e a formulação de estratégias nesse âmbito 

(INE, 2003; Turismo de Portugal, 2008; Couto, 2011; Fortuna e Maciel, 2017).  



Depois da construção de CST se ter difundido e se ter tornado numa prática comum, 

surgiu a necessidade de se estudar os efeitos do turismo em territórios mais pequenos, já 

que cada região é influenciada por esta atividade de forma diferente, de acordo com as 

suas especificidades. Esse facto deu origem às Contas Satélite do Turismo Regionais 

(CSTR) (Zhang, 2005; Cañada, 2013). 

Em Portugal, a implementação de CST começou mais tarde comparativamente a 

outros países. França é considerada pioneira nesta área, tendo produzido a sua primeira 

conta em meados dos anos 80 (Couto, 2011). Já a nível nacional, a preparação deste 

método só se iniciou em 2001, por iniciativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) e 

do Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo, com os primeiros dados a serem 

publicados em 2005. A produção deste instrumento foi periódica até 2010, mas foi 

interrompida nesse mesmo ano, tendo sido retomada em 2015. Até aos dias de hoje, foram 

elaboradas nove CST nacionais, sendo que os dados definitivos mais recentes conhecidos 

dizem respeito a 2015, existindo, no entanto, dados previsionais para 2016. 

A nível regional, ainda só foram construídas quatro CST, relativas às Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira. As duas primeiras, divulgadas no mesmo 

documento, em 2008, são referentes ao ano 2001, não incluindo todos os dados propostos. 

Em 2018, foram publicadas as outras duas contas, alusivas a cada um dos arquipélagos, 

com informação de 2015, apresentando, desta vez, novos elementos e demonstrando-se 

mais completas. 

Um dos principais destaques de uma CST equivale ao emprego no turismo e à sua 

distribuição por tipo de atividades relacionadas direta ou indiretamente com o setor. Um 

acréscimo do número de turistas a visitar um determinado local faz com que mais 

colaboradores sejam precisos para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços 

prestados e a satisfação das necessidades dos visitantes. Assim, devido ao crescimento do 

turismo em Portugal, destacando-se o aumento exponencial registado nos Açores, surgiu 

o objetivo de se estudar a evolução do emprego turístico nesse arquipélago. 

Para se conseguir chegar aos dados pretendidos, recorreu-se ao detalhe setorial 

oferecido pelas CST, que, ao discriminarem os postos de trabalho turísticos por serviços, 

permitem que se faça uma análise mais aprofundada do desenvolvimento do emprego ao 

longo do tempo. Porém, formulou-se também um modelo de regressão linear, para 

estimar os valores agregados do emprego nos Açores, e foi definido um conjunto de 

pressupostos para se proceder à repartição dos postos de trabalho por atividades do 

turismo. 



Na próxima secção, faz-se uma breve revisão de literatura, que aborda alguns aspetos 

importantes a ter em consideração relativamente ao turismo e ao emprego a ele associado, 

começando pela problemática da sua medição, passando pela solução encontrada para 

colmatar este problema, nomeadamente a criação de CST. São ainda examinados os 

únicos dados existentes sobre os postos de trabalho turísticos nos Açores e são expostas 

algumas investigações cujo alvo de estudo é também o emprego no turismo, com o intuito 

de analisar os métodos que são frequentemente aplicados. De seguida, é descrita a 

metodologia utilizada, composta por vários passos, e são apresentados os motivos da sua 

seleção. Posteriormente, analisam-se os resultados obtidos, avalia-se a sua precisão e 

comparam-se os montantes estimados para 2015 com os únicos valores efetivos 

disponibilizados pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) na nova CST 

açoriana. Por fim, são apresentadas as conclusões a que se chega com esta investigação.  

 

2. Revisão de literatura 

O desempenho de uma economia encontra-se representado nas chamadas Contas 

Nacionais (CN), que traduzem a atividade económica de um país, num determinado 

período de tempo. Através delas é possível decifrar quais são os principais setores 

geradores de riqueza, assim como estudar a evolução de importantes indicadores 

económicos - como o PIB, importações, exportações, investimento, entre outros (INE, 

2010). 

Contudo, a contabilização de certas atividades pode-se revelar uma tarefa complexa, 

já que algumas são transversais a vários setores, acabando por gerar implicações em mais 

do que uma indústria. Exemplos de áreas em que se verifica este facto são a cultura, o 

ambiente, o desporto, a saúde, etc. Assim, devido à natureza destas atividades, surgiram 

as Contas Satélite, que, combinadas com as CN, fornecem informação "sobre um 

determinado domínio ou aspeto da vida económica e social" (INE, 2013, p. 3) de difícil 

medição. Ao incluírem dados não monetários - como níveis de poluição, características 

da população, ativos ambientais, etc. -, alargam o sistema contabilístico a outros 

contextos, o que acaba por melhorar a sua compreensão (OCDE, 2000a; Couto, 2011; 

INE, 2013; Fortuna e Maciel, 2017). 

Devido à natureza do turismo, que engloba vários serviços, estando, assim, 

relacionado com inúmeras atividades - como a restauração, alojamento, agências de 



viagens, transportes... -, apareceram as CST. Estas podem ser definidas como um 

instrumento cuja função é facultar dados que descrevem o comportamento do turismo. 

Através dos indicadores económicos que incluem, fornecem uma melhor perceção da 

realidade do setor turístico num país (Couto, 2011; Fortuna e Maciel, 2017). 

A construção de CST segue um quadro conceptual e metodológico específico, 

padronizado a nível internacional para que todos os países o aplicassem e, 

consequentemente, conseguissem comparar os seus resultados entre si. As linhas 

orientadoras definidas foram elaboradas pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) e pelo Eurostat, tendo sido publicadas em 1995 

(OMT, 2000; Couto, 2011). 

Com o passar dos anos, esta ferramenta foi ganhando importância e popularidade, 

pelas vantagens que lhe estão associadas. Todavia, as CST também apresentam alguns 

problemas, como o facto de sofrerem com a falta de dados verificada na área do turismo 

e de não conseguirem medir os efeitos indiretos e induzidos gerados pelo setor (INE, 

2003; Couto, 2011). 

O principal output de uma CST equivale ao conjunto de quadros de informação 

compilados, cada qual com dados de diferentes domínios. É recomendado que sejam 

produzidos dez quadros, mas cada país, de acordo com a informação que tem à sua 

disposição, pode optar por compilar somente os que considerar mais significativos. Um 

deles, o Quadro 7, inclui informação sobre o emprego nas atividades características do 

turismo, sendo os principais dados que fornece o número de postos de trabalho existentes, 

as remunerações auferidas neste setor e as características da população empregada (OMT, 

2000; INE, 2003; ONU, OMT, Eurostat e OCDE, 2010; Couto, 2011; Fortuna e Maciel, 

2017). Em Portugal, desde 2006 que este quadro é produzido, existindo dados para os 

anos de 2000 a 2008 e de 2014 a 2015. A nível regional, tanto para os Açores, como para 

a Madeira, só existe informação sobre o emprego no turismo para 2015. 

Conhecer a proporção da população empregada neste setor de atividade, assim como 

as suas características pessoais, possibilita que os Governos ganhem consciência da 

importância do turismo no funcionamento da sua economia, o que possibilita a tomada 

de melhores decisões políticas, relacionadas com o emprego e com o fomento do turismo 

(OCDE, 2000b; Couto, 2011). Segundo Pavlić, Šuman Tolić e Svilokos (2013), existe 

uma forte correlação entre estes dois fenómenos. Perante um aumento do fluxo de turistas, 

surgem novos estabelecimentos - desde unidades hoteleiras, a restaurantes, cafés e lojas 

-, como também novos negócios, que aparecem para fazer face à nova realidade turística. 



Por seu turno, não são só as atividades produtivas que se encontram diretamente ligadas 

ao turismo que são impulsionadas. Outros ramos, cuja relação com o setor não é linear, 

acabam também por sofrer impactos. Por exemplo, o facto de um restaurante ver as suas 

receitas aumentar devido ao crescimento do turismo, faz com que consuma mais matérias-

-primas, o que impulsiona setores como a agricultura e a pesca (Khathi, 2001; Yunis, 

2009; Pavlić, Šuman Tolić e Svilokos, 2013; Cordeiro, 2018). 

Com o aumento da importância do turismo nas economias e tendo noção de que esta 

atividade se encontra relacionada, maioritariamente, com a prestação de serviços, é 

fundamental que a mão-de-obra empregada nesta área de trabalho seja qualificada, 

competente e eficiente, de modo a corresponder às expectativas dos turistas e a contribuir 

para que a imagem transmitida do destino seja positiva. Desta forma, pode-se afirmar que 

os Recursos Humanos constituem um dos fatores de produção mais revelantes no 

planeamento das estratégicas turísticas, devendo a aposta na sua formação ser uma 

prioridade (Khathi, 2001; Yunis, 2009; Pavlić et al., 2013). 

Nos Açores, o recente crescimento do setor turístico acabou por abalar, fortemente, a 

estrutura económica da região, tendo-se verificado um rápido aparecimento de novas 

instalações hoteleiras e comerciais. Porém, até outubro de 2018, o arquipélago não 

detinha qualquer informação acerca da evolução do seu emprego turístico. Só com a 

publicação da nova CSTR, que faz referência ao ano 2015, foi possível analisar a sua 

importância e a sua repartição por atividades. Os valores divulgados pelo SREA 

encontram-se na Tabela 1, exposta abaixo. 

 

  



Tabela 1. Número de postos de trabalho, por atividades características do turismo, nos 

Açores, em 2015. 

 

Fonte: SREA (2018). 

 

Constata-se que os postos de trabalho turísticos existentes na região chegaram aos 

11.905, o equivalente a cerca de 10% do emprego total, sendo o setor da restauração 

aquele que mais indivíduos emprega, representando 32,09% dos postos, seguindo-se os 

Transportes (26,75%) e os Hotéis e similares (19,73%). Tendo 2015 sido o ano que 

marcou o aumento do turismo nos Açores, os postos de trabalho dos anos seguintes 

deverão apresentar valores ainda mais significativos. 

Apesar de existir uma metodologia padronizada internacionalmente para a construção 

de CST, para o caso do emprego turístico não são fornecidas quaisquer linhas orientadoras 

para a produção do Quadro 7. Assim, os investigadores acabaram por recorrer a diferentes 

métodos, tendo em conta os seus objetivos de pesquisa e o conjunto de dados disponíveis, 

que lhes permitissem chegar aos resultados pretendidos. 

Alguns exemplos de estudos cujo foco é o emprego no turismo são o de Prasad e 

Kulshrestha (2015), que concluíram, através da aplicação de uma análise input-output, 

que o aumento dos gastos realizados no âmbito do turismo na Índia, gera novos postos de 

trabalho (Prasad e Kulshrestha, 2015); de Sirakaya, Choi e Var (2002), que usaram duas 

análises shift-share para estudar a evolução do emprego no Texas face ao emprego 

nacional (Sirakaya, Choi e Var, 2002); de Wagner (1996), que recorre a uma matriz de 

contabilidade social para examinar quantos postos de trabalho são criados com o aumento 

do fluxo de visitantes e dos seus gastos na Área de Proteção Ambiental (APA) de 

2015

Postos de trabalho nas atividades características do turismo 11 905

Hotéis e similares 2 349

Restaurantes e similares 3 820

Transportes 3 184

Aluguer de equipamento de transporte de passageiros 391

Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos 349

Cultura, desporto, recreação e lazer 1 812

Postos de trabalho nas atividades não características do turismo X



Guaraqueçaba, no Brasil (Wagner, 1996); de Burnett, Cutler e Thresher (2007), cuja 

investigação, que utiliza um modelo de equilíbrio geral computável, relata que nas regiões 

mais pequenas, devido aos baixos salários auferidos nas atividades do turismo, é comum 

a população optar por migrar para outros territórios economicamente mais dinâmicos 

(Burnett, Cutler e Thresher, 2007); e de Fortuna e Vieira (2007), que examinam o 

contributo do turismo no PIB e no emprego nos Açores, aliando-se a um modelo 

econométrico (Fortuna e Vieira, 2007). Já Rossouw e Saayman (2011) optaram por 

conciliar dois métodos: os dados de uma CST e um modelo de equilíbrio geral, inferindo 

que os resultados apurados acabam por se demonstrar mais fidedignos e precisos do que 

os alcançados se tivessem usado cada uma das ferramentas isoladamente (Rossouw e 

Saayman, 2011). 

No entanto, alguns destes métodos requerem uma enorme quantidade de informação, 

para além de serem processos complexos e demorados, como acontece com os modelos 

de equilíbrio geral computável. Regra geral, como se verifica escassez de dados a nível 

regional, a aplicação de certas ferramentas revela-se impossível ou incoerente. Tendo isto 

em consideração, foram surgindo formas alternativas de se estimar o emprego turístico, 

que não apresentam o mesmo rigor técnico dos instrumentos estatísticos referidos 

anteriormente, mas que chegam igualmente a resultados com um nível de ajustamento 

significativo, admitindo determinadas suposições.  

A técnica mais utilizada corresponde ao cálculo de rácios, compostos por variáveis 

relacionadas com o emprego e com o turismo, que são depois aplicados a outras séries de 

dados. É muito comum calcularem-se estimativas através da extrapolação de parâmetros 

nacionais para o nível regional, uma vez que existem indicadores que não conseguem ser 

quantificados para cada território, essencialmente porque a sua natureza não o permite. 

São também utilizados valores de referência, muitas vezes retirados da bibliografia mais 

relevante (Kuhbach e Herauf, 2005; Libreros, Massieu e Meis, 2006). 

 

3. Metodologia 

Existindo informação relativa ao emprego turístico açoriano somente para o ano 2015, 

uma das primeiras decisões tomadas aquando da definição da metodologia foi o recurso 

a dados nacionais para se efetuar as estimações propostas. Optou-se por se construir uma 

conta do emprego, do tipo apresentado nas CST, por conseguir proporcionar um maior 



nível de detalhe. Para isso, contou-se com a ajuda de um modelo de regressão linear. De 

seguida são expostos os vários passos que foram dados para se obter os resultados 

pretendidos. 

 

3.1 Dados 

Foram utilizadas fontes de dados secundárias, sendo a principal o INE. A informação 

referente aos postos de trabalho no turismo e ao Valor Acrescentado Bruto gerado pelo 

Turismo (VABGT) nacional foi retirada das CST, produzidas por esta entidade, e outra 

variável, designadamente o número total de pessoas empregadas nos estabelecimentos 

hoteleiros em Portugal, foi compilada através da sua base de dados. Também se fez uso 

do serviço de Atualização de Valores com base no IPC (Índice de Preços no Consumidor), 

da responsabilidade do INE, de onde se retiraram os fatores de atualização para converter 

os montantes para o ano base 2017. 

As séries de dados do VABGT nacional e regional foram obtidas nos trabalhos de 

Fortuna e Maciel (2018a) e de Fortuna e Maciel (2018b). No primeiro caso, os autores 

estimam o VABGT do Continente para os anos em que há falta de dados, enquanto na 

segunda investigação preveem o VABGT açoriano, através de modelos de regressão 

linear, para os anos de 2001 a 2017. Para uma maior compreensão do procedimento 

metodológico adotado em cada estudo, recomenda-se a leitura de ambos. 

 

3.2 Determinação dos postos de trabalho turísticos nacionais 

Numa fase inicial, analisou-se a informação disponível acerca do emprego turístico 

em Portugal, constatando-se falhas de informação entre 2009 e 2013. Resolveu-se 

extinguir esta ausência de dados aplicando uma técnica de estimação, que se baseia no 

cálculo do rácio entre o total de indivíduos empregados nos estabelecimentos hoteleiros 

em Portugal e os postos de trabalho no turismo disponíveis.  

Para os anos sem informação, admitiu-se que os quocientes progrediram de forma 

linear, seguindo as tendências registadas em 2008 (cujo rácio toma o valor de 0,109) e 

em 2014 (0,117). Para isso, determinou-se a diferença entre esses valores, tendo sido 

depois dividida pelos anos de 2009 a 2013. Como o valor mais recente da variável usada 

como proxy diz respeito a 2016, considerou-se o período temporal de 2000 até 2016. Para 

este último ano, assumiu-se que o rácio evoluiu na mesma proporção dos quocientes 



referentes a 2014 e 2015. Após todos os rácios terem sido definidos, estimaram-se os 

postos de trabalho turísticos nacionais para os seis anos sem informação, através da 

divisão entre o pessoal ao serviço nas unidades hoteleiras e os quocientes. 

Na Tabela 2, que segue abaixo, encontram-se os dados usados nesta primeira etapa, 

com os montantes a negrito a representarem os valores estimados. Chama-se a atenção 

para o facto da segunda e quarta colunas apresentarem a mesma variável, com a diferença 

da última incluir as previsões calculadas. 

 

Tabela 2. Dados utilizados na estimação dos postos de trabalho nacionais no turismo. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do INE. 

 

  

Anos

Pessoal (nº) ao 
serviço nos 

estabelecimentos 
hoteleiros

Nº de postos 
de trabalho 

turísticos

Rácio (pessoal ao 
serviço / postos 

de trabalho)

Nº de postos de 
trabalho turísticos 
(com estimativas)

2000 42 303 373 557 0,113 373 557

2001 43 347 390 222 0,111 390 222

2002 42 927 389 550 0,110 389 550

2003 43 539 401 254 0,109 401 254

2004 44 689 412 530 0,108 412 530

2005 45 114 422 189 0,107 422 189

2006 44 733 433 396 0,103 433 396

2007 46 176 444 717 0,104 444 717

2008 47 664 438 510 0,109 438 510

2009 46 154 - 0,110 419 388

2010 47 452 - 0,111 425 936

2011 44 864 - 0,113 397 865

2012 44 490 - 0,114 389 862

2013 44 753 - 0,115 387 563

2014 50 806 434 877 0,117 434 877

2015 54 020 455 940 0,118 455 940

2016 59 404 - 0,120 494 487



3.3 Repartição dos postos de trabalho por atividades turísticas 

De seguida, pretendeu-se repartir os valores estimados anteriormente por atividades 

características do turismo. Primeiro calculou-se o peso de cada uma delas no total dos 

postos de trabalho, para os anos com informação. Posteriormente, as proporções 

apresentadas pelos anos extremos da lacuna de informação - 2008 e 2014 -, foram alvo 

do mesmo procedimento realizado no passo prévio: assumiu-se que os postos de trabalho 

progrediram, gradualmente, de acordo com as tendências apresentadas entre estes dois 

anos. Para 2016 e 2017, admitiu-se que o peso do emprego em cada atividade cresceu, 

em termos absolutos, o equivalente à diferença entre as porções relativas a 2014 e 2015. 

A Tabela 3 apresenta os pesos calculados nesta fase, bem como as proporções 

estimadas para os períodos 2009-2013 e 2016-2017, expostas a negrito. Estas últimas 

servirão para preencher, na conta do emprego nacional, os espaços em branco, devido à 

falta de dados, a partir dos valores dos postos de trabalho turísticos calculados na etapa 

anterior. Salienta-se ainda o facto destas percentagens serem usadas mais à frente, para 

se construir a conta do emprego turístico nos Açores, já que, devido à ausência de 

informação regional, considerou-se o pressuposto de que a estrutura do emprego do 

arquipélago é idêntica à de Portugal Continental. 

 

  



Tabela 3. Proporções nacionais de cada atividade característica do turismo no total de 

postos de trabalho. 

 

 

Os montantes referentes a 2017 encontram-se realçadas a azul porque vão ser 

utilizados somente para o caso dos Açores, uma vez que apenas foi possível estimar 

valores dos postos de trabalho nacionais até ao ano 2016. 

 

3.4 Formulação do modelo de regressão linear 

Para a definição do modelo de regressão linear, o principal desafio foi encontrar 

variáveis que conseguissem explicar os postos de trabalho turísticos. Vários indicadores 
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2000 14,18% 45,62% 23,29% 2,90% 2,26% 11,75% 100%

2001 14,20% 47,26% 22,64% 2,76% 2,10% 11,04% 100%

2002 13,88% 48,01% 21,95% 2,83% 2,22% 11,10% 100%

2003 13,47% 48,40% 21,95% 2,71% 2,17% 11,30% 100%

2004 13,37% 49,29% 21,02% 2,67% 2,15% 11,49% 100%

2005 13,48% 49,69% 20,54% 2,68% 2,19% 11,42% 100%

2006 13,69% 49,84% 20,12% 2,70% 2,17% 11,48% 100%

2007 13,65% 49,92% 19,81% 2,66% 2,19% 11,78% 100%

2008 14,83% 47,10% 20,69% 2,70% 2,31% 12,38% 100%

2009 14,95% 47,06% 20,52% 2,65% 2,31% 12,51% 100%

2010 15,06% 47,02% 20,34% 2,61% 2,32% 12,65% 100%

2011 15,18% 46,98% 20,16% 2,57% 2,32% 12,79% 100%

2012 15,30% 46,95% 19,98% 2,52% 2,32% 12,92% 100%

2013 15,42% 46,91% 19,80% 2,48% 2,33% 13,06% 100%

2014 15,53% 46,87% 19,63% 2,44% 2,33% 13,20% 100%

2015 16,44% 46,72% 18,84% 2,43% 2,48% 13,11% 100%

2016 17,34% 46,56% 18,05% 2,42% 2,62% 13,01% 100%

2017 18,24% 46,40% 17,26% 2,41% 2,76% 12,92% 100%



correntes relacionados com o turismo podiam ter sido utilizados - número de turistas, 

número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, receitas e custos gerados na 

hotelaria, etc. -, no entanto, ao fazer diferentes combinações entre eles, chegou-se à 

conclusão de que, como se encontram correlacionados entre si, o modelo obtido 

apresentaria sempre um problema de multicolinearidade. Desta forma, resolveu-se usar 

apenas uma variável independente, tendo o VABGT sido a escolhida. Este agregado 

expressa a contribuição do Turismo para o VAB e, como se encontra relacionado com a 

remuneração do fator trabalho, considerou-se adequado integrá-lo na equação e calcular 

as estimativas desejadas com base nele. Resolveu-se suprimir o ponto de interseção do 

modelo para impedir que os valores referentes ao Continente, cuja dimensão é superior à 

dos Açores, influenciassem as previsões para a região. 

Uma vez que a série de dados relativa ao VABGT nacional, retirada de Fortuna e 

Maciel (2018a), possui dezasseis observações, de 2000 a 2015, ao passo que os postos de 

trabalho possuem dezassete, estimou-se o VABGT para o Continente no ano 2016, 

seguindo a mesma metodologia utilizada pelos autores. De salientar que todos os valores 

foram convertidos para o ano base 2017, sendo o fator de atualização igual a 1,1537126 

(INE, 2018). 

Recorrendo ao software IBM SPSS Statistics, obteve-se a equação (1), que consta 

abaixo. Realça-se que o índice 𝑁  diz respeito aos valores nacionais no período t. 

 

 

        (1)       𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠_𝑑𝑒_𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 = 0,051 𝑉𝐴𝐵𝐺𝑇  

 

 

3.5 Qualidade de previsão do modelo 

A equação apresenta um 𝑅  ajustado de 0,932, indicando que 93,2% da variabilidade 

do emprego no turismo é explicada pela variável independente.  

Analisando a estatística t de Student, constata-se que o parâmetro apurado é 

significativo, considerando um nível de significância de 1%. 

(t = 15,264) 

R2 ajustado = 0,932 



Quanto ao nível de correlação entre os valores efetivos utilizados na formulação da 

equação e os valores previstos, obtém-se um coeficiente igual a 0,699, o que significa que 

as duas séries se encontram moderadamente ligadas entre si.  

Devido a este resultado, procedeu-se ao cálculo de um indicador de qualidade, 

nomeadamente a precisão da previsão, com o objetivo de melhor se estudar a consistência 

do modelo. Concluiu-se que a equação (1) consegue prever com precisão cerca de 52,7% 

dos valores estimados.  

 

3.6 Determinação dos postos de trabalho turísticos regionais 

Para se estimar o emprego turístico nos Açores, considerou-se a série de dados obtida 

por Fortuna e Maciel (2018b), no período de 2001 a 2017. Os valores foram atualizados 

para o ano base 2017 e, posteriormente, multiplicados pelo parâmetro do VABGT. Na 

Tabela 4 encontram-se os resultados da investigação dos autores - que utilizam 2006 

como ano base -, os montantes atualizados para o ano base 2017 e os valores estimados 

dos postos de trabalho pertencentes ao turismo, existentes nos Açores, obtidos através da 

aplicação da regressão linear. 

 

  



Tabela 4. Dados utilizados na estimação dos postos de trabalho no turismo nos Açores. 

 

* Resultados da investigação de Fortuna e Maciel (2018b), representados no ano base 2006. 

** Resultados da investigação de Fortuna e Maciel (2018b), transformados para o ano base 2017. O fator 

de atualização utilizado toma o valor de 1,1537126, tendo sido retirado do serviço de Atualização de 

Valores com Base no IPC (INE, 2018). 

 

3.7 Repartição dos postos de trabalho regionais por atividades turísticas 

Como já foi referido, para se proceder à distribuição das estimativas do emprego por 

atividades características do turismo, assumiu-se que nos Açores e no Continente o peso 

de cada uma delas é o mesmo. Foram, portanto, utilizadas as proporções expostas na 

Tabela 3. A Tabela 5 apresenta a conta do emprego turístico na região, obtida a partir dos 

pressupostos admitidos e da metodologia definida. 

 

  

Anos VABGT Açores* (Euros) VABGT Açores** 
(Euros)

Nº de postos de trabalho 
turísticos nos Açores 

(estimativas)

2001 105 188 866 121 357 724 6 189

2002 111 146 458 128 231 073 6 540

2003 114 207 272 131 762 373 6 720

2004 145 251 245 167 578 197 8 546

2005 166 245 381 191 799 398 9 782

2006 170 384 302 196 574 523 10 025

2007 172 181 235 198 647 667 10 131

2008 163 743 225 188 912 628 9 635

2009 147 783 541 170 499 739 8 695

2010 153 640 311 177 256 768 9 040

2011 153 345 445 176 916 578 9 023

2012 143 687 963 165 774 619 8 455

2013 157 891 656 182 161 600 9 290

2014 164 202 794 189 442 838 9 662

2015 206 497 802 238 239 124 12 150

2016 263 570 765 304 084 922 15 508

2017 318 027 812 366 912 706 18 713



Tabela 5. Conta dos postos de trabalho turísticos regionais por atividades características. 

 

 

4. Análise de Resultados 

4.1 Postos de trabalho turísticos nacionais 

Em primeiro lugar, analisou-se a evolução dos postos de trabalho nacionais, com o 

intuito de verificar se os valores estimados para os anos com ausência de dados 

conseguem transparecer, com um nível de aproximação considerável, a realidade do 

emprego no turismo. A Figura 1 apresenta a série de dados obtida e usada na formulação 

do modelo de regressão linear, bem como indicadores correntes relacionados com o 

turismo, retirados das bases de dados do INE e da PORDATA (Base de Dados Portugal 

Contemporâneo), designadamente o número de hóspedes, o número de dormidas e os 
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2001 6 189 878 2 824 1 441 180 140 727

2002 6 540 908 3 140 1 435 185 145 726

2003 6 720 905 3 252 1 475 182 146 759

2004 8 546 1 143 4 213 1 796 228 184 982

2005 9 782 1 319 4 860 2 009 262 214 1 117

2006 10 025 1 373 4 996 2 017 271 217 1 151

2007 10 131 1 382 5 058 2 007 269 221 1 193

2008 9 635 1 429 4 537 1 994 260 222 1 192

2009 8 695 1 300 4 092 1 784 231 201 1 088

2010 9 040 1 362 4 251 1 839 236 209 1 144

2011 9 023 1 370 4 239 1 819 232 209 1 154

2012 8 455 1 293 3 969 1 689 213 196 1 093

2013 9 290 1 432 4 358 1 840 230 216 1 213

2014 9 662 1 501 4 529 1 896 235 225 1 275

2015 12 150 1 997 5 676 2 289 295 301 1 592

2016 15 508 2 689 7 220 2 799 375 406 2 018

2017 18 713 3 413 8 683 3 230 451 517 2 418



proveitos totais das unidades hoteleiras, com o intuito de se comparar as suas tendências 

de crescimento. Para tal, tornou-se necessário efetuar alterações de escala, devido às 

diferenças de dimensão de cada variável. 

 

Figura 1. Evolução dos postos de trabalho turísticos nacionais, do número de hóspedes, 

do número de dormidas e dos proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do INE e da PORDATA. 

 

Constata-se que o emprego turístico aumentou continuamente de 2000 a 2007, ano a 

partir do qual começou a diminuir. Esta propensão permaneceu até 2013, facto que pode 

ser explicado pela crise económico-financeira mundial, que, para além de ter afetado 

negativamente o desenvolvimento do turismo, abalou fortemente o mercado de trabalho 

em Portugal. A partir de 2014, graças à promoção da atividade turística no país, averigua-

-se um novo acréscimo dos postos de trabalho, que se intensifica ao longo do tempo. 

De um modo geral, os três indicadores incluídos na Figura 1 demonstram variações 

similares entre si e com o emprego turístico. O único período em que parece que estas 

evoluções não estão em concordância é entre 2010 e 2013. Apura-se, assim, que o 
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desempenho dos agregados turísticos analisados sofreu uma melhoria mais rápida do que 

os postos de trabalho. Para justificar esta situação, podem-se dar as seguintes razões: 

1. A lacuna de dados sobre o emprego turístico abrange os anos que mais sentiram 

os efeitos da crise, tendo o mercado de trabalho se demonstrado bastante frágil 

nessa altura, devido à instabilidade económica. Como a estimação dos postos de 

trabalho foi feita recorrendo a um indicador económico, existe a possibilidade das 

previsões estarem a ser movidas de acordo com a evolução desta variável. Por 

outro lado, o emprego pode, de facto, não ter recuperado na mesma intensidade e 

celeridade do turismo; 

2. Uma vez que os três indicadores estão diretamente ligados aos Hotéis e similares, 

pode ter ocorrido um aumento do emprego nessa atividade, apesar de, na sua 

totalidade, os postos de trabalho turísticos terem diminuído;  

3. É possível que o turismo tenha registado um crescimento desproporcional ao 

aumento dos postos de trabalho. Isto significa que, mesmo com um maior número 

de turistas a visitar Portugal, as atividades características do turismo podem 

somente ter apostado na eficiência dos seus Recursos Humanos, garantindo a 

mesma qualidade dos serviços prestados, mas evitando contratar novos 

colaboradores para fazer face ao acréscimo da procura turística. 

Quanto à estrutura do emprego turístico nacional, a Figura 2, apresentada de seguida, 

mostra a proporção de cada atividade no valor total dos postos de trabalho. Os 

Restaurantes e similares constituem a que possui um maior peso, sendo o segundo lugar 

pertencente aos Transportes, que depois de 2009 passaram a perder importância, ao 

contrário do que aconteceu com os Hotéis e similares, terceira atividade turística 

principal, que a partir de 2007 foi ganhando terreno na composição do emprego. A área 

da Cultura, desporto, recreação e lazer surge logo depois, tendo o seu peso se intensificado 

com o decorrer dos anos. Finalmente, surgem as Agências de viagens e serviços similares 

e o Aluguer de equipamento de transporte, cujos papéis se invertem ao longo da série 

temporal considerada. 

 

  



Figura 2. Evolução da composição dos postos de trabalho nacionais por atividades 

características do turismo. 

 

 

Note-se que esta estrutura é a mesma que se considerou para os Açores. Deste modo, 

já se conhece, em termos proporcionais, como se repartem os postos de trabalho turísticos 

na região. 

 

4.2 Postos de trabalho turísticos regionais 

Para o nível regional, foi elaborada a mesma análise anterior. Construiu-se a Figura 

3, que compara a evolução dos postos de trabalho turísticos nos Açores e dos mesmos 

três indicadores correntes usados no caso do Continente, relativos ao arquipélago, que 

foram recolhidos do SREA. 
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Figura 3. Evolução dos postos de trabalho turísticos regionais, do número de hóspedes, 

do número de dormidas e dos proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SREA. 

 

De acordo com as estimativas, os postos de trabalho turísticos regionais registaram 

um aumento sucessivo até 2007, constatando-se, a partir daí, a instabilidade vivida no 

emprego, com a curva a apresentar vários altos e baixos até 2012. Depois desse ano, a 

situação melhorou, com os postos de trabalho a evoluir de forma positiva, particularmente 

de 2014 em diante. Como se verifica, a linha referente ao emprego apresenta oscilações 

idênticas às restantes curvas. São de salientar as parecenças, durante todo o período 

estudado, entre a evolução dos postos de trabalho e do número de dormidas.  

De seguida, para melhor se inferir acerca da consistência das previsões obtidas, 

calcularam-se os coeficientes de correlação de Pearson entre elas e seis indicadores 

correntes relacionados com a atividade turística. Três deles já foram analisados 

graficamente, esperando-se que apresentem correlações elevadas. Mais uma vez, 

recorreu-se à base de dados do SREA para se colher as informações pretendidas. Na 

Tabela 6 constam os coeficientes apurados. 
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Tabela 6. Coeficientes de correlação de Pearson entre os postos de trabalho turísticos 

estimados e indicadores correntes relacionados com o turismo. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SREA. 

 

O coeficiente mais elevado corresponde, precisamente, ao relativo ao número de 

dormidas, tal como já se tinha chamado a atenção na interpretação das curvas 

apresentadas na Figura 3. Também o número de hóspedes, os proveitos totais dos 

estabelecimentos hoteleiros e o número de passageiros (transporte aéreo) anunciam 

correlações muito fortes com o emprego turístico regional. Por outro lado, os custos totais 

com o pessoal empregado nas unidades hoteleiras e o pessoal ao serviço no ramo do 

alojamento revelam coeficientes ligeiramente mais baixos, embora significativos, o que 

traduz uma correlação forte entre as variáveis. 

A Figura 4 mostra a evolução do emprego turístico por tipo de atividades. Reforça-    

-se novamente a ideia de que esta repartição foi feita com base na do Continente. 
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Figura 4. Evolução dos postos de trabalho turísticos regionais por atividades. 

 

 

Os Restaurantes e similares constituem, como era expectável, a principal atividade 

turística nos Açores, sendo o segundo lugar assumido pelos Transportes, que acabam por 

perder importância ao longo do tempo, sendo os Hotéis e similares os seus substitutos. 

Os serviços prestados no âmbito da Cultura, desporto, recreação e lazer encontram-se na 

posição abaixo, seguindo-se o Aluguer de equipamentos de transporte e as Agências de 

viagens. 

Como o setor da restauração é o que mais indivíduos emprega, é fundamental 

promover a formação de pessoal, de modo a melhorar as suas competências, para que 

proporcionem um serviço mais adequado e eficiente, não só aos turistas, mas a todos os 

consumidores, inclusive residentes. Esta medida deverá ser estendida a todas as 

atividades turísticas, mas a sua importância é substancialmente superior no caso de setores 

trabalho intensivos. No caso dos transportes ou do alojamento, por exemplo, como o fator 

de produção mais relevante é o capital, devido aos elevados investimentos que são 

realizados, as necessidades de contratação de colaboradores não se revelam tão 

significativas. 

Por fim, compararam-se os resultados apurados referentes a 2015 com os valores 

efetivos apresentados na CSTR. Na Tabela 7 constam, nas duas primeiras colunas, o 

número de postos do trabalho existentes no turismo, de acordo com o SREA, já exibidos 

na Tabela 1, assim como o peso de cada atividade característica no total do emprego. Ao 
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lado, surgem as estimativas a que se chegou, para o mesmo ano, e também a composição 

estrutural dos postos de trabalho turísticos previstos. 

 

Tabela 7. Comparação entre os valores efetivos e estimados dos postos de trabalho no 

turismo, por atividades características, nos Açores, em 2015. 

 

 

Embora o valor estimado do emprego turístico se encontre sobreavaliado, a diferença 

não é expressiva. O número efetivo dos postos de trabalho corresponde a 97,98% do valor 

previsto, uma proporção bastante significativa. Relativamente aos postos de trabalho por 

atividades características, averiguam-se algumas disparidades no peso de cada uma delas. 

Os setores mais importantes são, em ambos os casos, a restauração, os transportes e o 

alojamento, seguindo-se os serviços culturais, desportivos, recreativos e de lazer, mas, no 

entanto, as percentagens correspondentes diferenciam-se entre si. O Aluguer de 

equipamento de transporte de passageiros, na realidade, revela empregar mais indivíduos 

do que as Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos, ao contrário do 

que acontece nas estimativas calculadas.  

Apesar dos pressupostos assumidos para repartir os postos de trabalho turísticos 

implicarem alguns desvios maiores, as estimativas do emprego a que se chegou parecem 

estar em linha com o que de facto aconteceu na economia açoriana. Assim, pode-se 

afirmar que o modelo desenvolvido neste estudo consegue captar, com um nível de 

aproximação considerável, a evolução do emprego turístico nos Açores. Isto significa 

Postos de trabalho nas atividades 
características do turismo

11 905 12 150

Hotéis e similares 2 349 19,73% 1 997 16,44%

Restaurantes e similares 3 820 32,09% 5 676 46,72%

Transportes 3 184 26,75% 2 289 18,84%

Aluguer de equipamento de transporte de 
passageiros

391 3,28% 295 2,43%

Agências de viagens, operadores 
turísticos e guias turísticos

349 2,93% 301 2,48%

Cultura, desporto, recreação e lazer 1 812 15,22% 1 592 13,10%

Atividades não características do turismo X X X X

Valores estimadosValores efetivos



que, na ausência de informação oficial relativamente a este indicador socioeconómico, é 

adequado usar as estimativas obtidas como referência e até fazer previsões dos postos de 

trabalho turísticos para os anos vindouros, com base na metodologia aqui utilizada. 

Consoante a Tabela 5, no arquipélago, de 2015 para 2016, período que ficou marcado 

pelas alterações acentuadas registadas no turismo, o emprego neste setor de atividade 

cresceu 27,64%, chegando a alcançar o valor de 15.508 postos de trabalho em 2016. No 

ano seguinte, em 2017, o indicador aumentou para os 18.713 postos, o que corresponde a 

um acréscimo de 20,67%. Note-se que apesar de se verificar um aumento, a sua 

intensidade tende a diminuir.  

 

5. Conclusão 

O facto de se conhecerem os impactos que a evolução da atividade turística origina, 

faz com que se consiga assumir decisões estratégicas e políticas mais adequadas, que 

visem melhorar o nível de vida da sua comunidade. As CST acabam por fornecer 

informação detalhada acerca do desempenho do turismo e da sua influência económica e 

social. 

Um dos principais indicadores que se consegue apurar com a construção desta 

ferramenta é o número de postos de trabalho existentes relacionados com o setor, que 

proporciona uma visão precisa do contributo do turismo na criação de emprego. Em 

Portugal, desde 2006, encontram-se disponíveis dados desta natureza, existindo 

informação para os períodos 2000-2008 e 2014-2015. A nível regional, só em 2018 foram 

divulgados dados sobre os postos de trabalho turísticos, respeitantes ao ano 2015.  

Sendo o turismo uma atividade cada vez mais importante a nível mundial e perante o 

aumento acentuado do setor no arquipélago dos Açores, surgiu o interesse em se estudar 

de que forma esse facto afetou o emprego diretamente relacionado com essa área. Os 

resultados obtidos apresentam, portanto, uma elevada relevância, podendo se revelar uma 

importante fonte de informação para os governos regionais e autoridades políticas 

responsáveis pelo fomento do turismo, assim como para os investigadores deste domínio 

e para os proprietários de estabelecimentos comerciais. 

Embora as estimativas daqui retiradas tenham sido calculadas através de séries de 

dados também compostas com previsões e se tenham admitido pressupostos fortes, como 

o facto da estrutura do emprego turístico dos Açores ser idêntica à do Continente, pela 



comparação dos resultados do ano 2015 com os valores oficiais publicados pelo SREA, 

conclui-se que o modelo de regressão linear formulado consegue explicar, de forma 

aproximada, a evolução dos postos de trabalho turísticos nos Açores, já que os montantes 

se demonstraram similares. No entanto, o processo de distribuição do valor total do 

emprego por atividades características do turismo necessita de mais trabalho, pois os 

pressupostos considerados não captam exatamente o seu verdadeiro desenvolvimento. 

De acordo com as previsões, registou-se um aumento quase constante nos postos de 

trabalho ao longo da série temporal considerada, excetuando-se apenas dois períodos: 

2008-2009 e 2011-2012. Desde 2013 que se verificou um acréscimo no número de 

indivíduos empregados em atividades relacionadas com o turismo, destacando-se as taxas 

de variação referentes aos anos 2015 e 2016 (25,76% e 27,64%, respetivamente). Em 

2017, apesar de se continuar a verificar um crescimento neste indicador, tendo aumentado 

de 15.508 postos de trabalho, em 2016, para 18.713, em 2017, em termos relativos esse 

incremento diminuiu. Isso significa que, com o desenvolvimento do turismo, não se 

verificou um fomento do emprego na mesma proporção. Em vez disso, apostou-se na 

melhoria da capacidade instalada do fator trabalho, isto é, na eficiência dos serviços 

prestados pelos colaboradores empregues no setor. 

A atividade turística que se mostrou mais expressiva foi o setor da restauração. Logo 

depois surgem os Transportes e os Hotéis e similares, que trocam de posição em 2017. 

Nesse ano, prevê-se que 8.683 postos de trabalho diziam respeito aos Restaurantes, 

enquanto 3.414 pertenciam aos Hotéis e 3.230 aos Transportes. Essa diferença de 

amplitude evidencia a necessidade de mão-de-obra que a primeira atividade apresenta 

face às restantes, o que a torna mais vulnerável a alterações estruturais na economia. Os 

trabalhadores requeridos devem estar dotados de capacidades e competências específicas, 

de modo a proporcionarem um serviço adequado aos clientes, dos quais fazem parte 

também turistas. A aposta e o investimento na formação dos Recursos Humanos devem, 

assim, ser as principais prioridades da região, com o objetivo de garantir a qualidade dos 

serviços prestados, assegurando a satisfação das necessidades dos visitantes. 

Quanto às limitações enfrentadas durante a elaboração desta investigação, pode-se 

apontar, em primeiro lugar, a ausência de dados acerca do turismo e do emprego nesse 

âmbito. Este facto é visível a nível nacional, mas a nível regional demonstra-se ainda mais 

acentuado. De certa forma, isso evidencia que, ao contrário de vários países, Portugal só 

começou a considerar a importância económico-social do turismo muito recentemente, 

disponibilizando séries de dados relativamente reduzidas, normalmente com informação 



a partir do ano 2000. Naturalmente, a formulação de modelos com um número diminuto 

de observações prejudica a fiabilidade dos resultados obtidos. 

A implementação de CST e a sua publicação periódica enriquece o conhecimento 

relativo aos impactos do turismo num dado território, o que contribui para uma melhor 

noção da evolução deste setor e da sua influência na economia nacional e regional. 

Chama-se a atenção para a importância de se recuperar também valores de períodos 

passados, para os quais não existem dados. 

Uma vez que o arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas com 

especificidades distintas, o que faz com que atraem turismo de diferentes formas e 

intensidades, seria pertinente construir CSTR desagregadas por ilha. Deste modo, a 

análise dos efeitos do desenvolvimento do setor turístico na região, ao proporcionar um 

maior nível de detalhe, seria mais aprofundada.  

O facto de se ter admitido o pressuposto de que a importância do turismo no emprego 

regional é similar à do Continente, motiva o interesse em examinar se realmente existem 

diferenças consideráveis nas estruturas de ambos os territórios. 

Por fim, sugere-se que seja criado um quadro conceptual e um metodológico, 

padronizados internacionalmente, que visem a implementação de CSTR, facilitando, 

assim, o seu processo construtivo, bem como a comparação dos resultados obtidos por 

cada região. 
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